
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-12:25. 

 
Beslutande Camilla Palm (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 David Stenergard (M) Katarina Honoré (S) Anders Nilsson (-) 

 Ludvig Ceimertz (M) Dan Berger (S)  

 Pierre Månsson(L) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

 Henny Tillberg (L) Niclas Nilsson (SD)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Alexander Harrison (KD) 
istället för Karl Gemfeldt (C) 

Jan Svensson (KD) istället för 
Christina Borglund (KD) 

Bo Silverbern (M) istället för 
Annelie Fälth Simonsson (-) 

                   
Ersättare Radovan Javurek (L) Mikael Persson (V) Fia Rosenstråle (SD) 

 Anders Svensson (S) Dick Nystrand (SD)  

         
                   

Övriga närvarande Anders Johansson, 
kommundirektör 

Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Jesper Persson (M), ordförande 
Kristianstads renhållnings AB, § 
182 

Lars Olsson (S), vice 
ordförande Kristianstads 
renhållnings AB, § 182 

 
Johan Karlsvärd, VD 
Kristianstads renhållnings 
AB, § 182 

Kajsa Hedberg, VD C4 Energi AB, 
§ 182 

Emelie Ferlaux, controller,  
§§ 184-187, 189, 191-207 

 
Helene Frykler, HR-direktör, 
§ 184 

Jenny Moberg Persson, 
tillförordnad mark- och 
exploateringschef, § 195 

Joel Hallgren, förvaltare,  
§ 195 

 
Pyret Ovesson, förvaltare,  
§ 195 

Sylvia Olander (M), ordförande 
omsorgsnämnden, § 201 

Kristina Lindbåge (S), vice 
ordförande 
omsorgsnämnden, § 201 

 
Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef 
omsorgsförvaltningen, § 201 

  

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 182-187, 189, 191-207 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Anders Tell 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 26 oktober 2022 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Kristianstads renhållnings AB 

10:00-10:45 C4 Energi AB 

2022/41 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/42 

5 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2022/134 

6 Preliminär skattesats budget 2023 2022/615 

7 Energieffektiviseringar under 2022 2022/838 

8 Ombyggnad av kök och personalytor på 
Charlottesborgshemmet 

2022/1067 

9 Svar på revisionsrapport Granskning av framtidens 
äldreomsorg 

2022/736 

10 Extra bolagsstämma i Kommunassurans om 
egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv 

2021/1457 

11 Försäljning av Linderöd 7:80 2021/403 

12 Försäljning av Nocken 5 - upphävande 2020/1313 

13 Förvärv av Degebega 19:63 samt försäljning av Degeberga 
118:3 och 126:9 

2022/181 

14 Rivning av byggnader inom Svetsaren 1 och Konditorn 8 2022/961 
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Ärenden  

15 Revidering av den kommunala naturvårdsfonden  2022 2022/582 

16 Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs i Kristianstads 
kommun 

2018/1243 

17 Uppföljning år 2022 av Trafikplanen 2022/624 

18 Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025 2022/38 

19 Biblioteksplan för 2023 2022/1021 

20 Revidering av taxa för fritidshem 2022/983 

21 Förtida tillträde för Kommunstyrelsen 2022/1065 

22 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

2022/1052 

23 Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej 
verkställda beslut 

2022/1131 

24 Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 2021/917 

25 Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 2022/535 

26 Avgiftsfria uteserveringar november 2022 - mars 2023 2022/1226 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 182 

Informationer 
Änr KS 2022/41 

• Kristianstads renhållnings AB informerar om verksamheten genom 
ordförande Jesper Persson (M), vice ordförande Lars Olsson (S) och VD 
Johan Karlsvärd. 

• C4 Energi AB informerar om verksamheten genom ordförande Jan 
Svensson (KD) och VD Kajsa Hedberg. 
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KS § 183 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/42 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/42 Hid 2022.5154 
Redovisning av delegeringsbeslut 2022-09-20 — 2022-10-20. 
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KS § 184 

Månadsuppföljning avseende ekonomi och  
medarbetare 
Änr KS 2022/134 

Beslut 
• Notera information. 

 

Sammanfattning 
Controller Emelie Ferlaux lämnar information om ekonomisk månadsupp-
följning från nämnder och styrelser för september 2022. 

HR-direktör Helene Frykler lämnar information om kommunövergripande 
uppföljning avseende medarbetare för september 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning september 2022. 
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport september 2022. 
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KS § 185 

Preliminär skattesats budget 2023 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 

2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet återkommer med förslag till skattesats i samband att vi 
presenterar vårt eget förslag till budget.” 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för kommande året. Dessutom ska Kommunfullmäkti-
ge fastställa skattesatsen före november månads utgång.  

Kommunfullmäktige ska sedan fastställa en budget före december månads 
utgång och får då fastställa en annan skattesats än den som bestäms tidiga-
re.  

Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar den 22 juni 
2022. Enligt tidplanen för budgetprocessen ska budget 2023 beslutas på 
Kommunfullmäktige 14 december 2022, där skattesatsen också kan juste-
ras om det är en del av budgetförslaget. 

Skattesatsen för Kristianstads kommun år 2022 uppgår till 21,46 öre per 
skattekrona. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 179. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2020-08-31. 
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KS § 186 

Energieffektiviseringar under 2022 
Änr KS 2022/838 

Beslut 
• Uppdra åt tekniska nämnden att genomföra lämpliga energieffektivise-

ringsåtgärder med en budget upp till 4 miljoner kronor. 

• Minska tidigare reserverat belopp till följd av kriget i Ukraina änr KS 
2022/271 från 5 miljoner till 2 miljoner. 

• Finansiera energieffektiviseringsåtgärderna ovan genom minskning av 
kommunstyrelsen anslag för senare fördelning 2022. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att socialdemokraternas yrkande om 6 miljoner 
borde ha bifallits.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra lämp-
liga energieffektiviseringsåtgärder med en budget upp till 6 miljoner kro-
nor. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Kriget i Ukraina ger stor påverkan på energimarknaden med höga kostna-
der och risk för brist på el som följd. För att bidra till minskad elförbruk-
ning och för att sänka Kristianstads kommuns energikostnader arbetar 
tekniska nämnden med att identifiera åtgärder som både ger stor effekt på 
kommunens kWh och ekonomiskt är till fördel för kommunen på längre 
sikt.  

Kommunen har fått ersättning från Migrationsverket till följd av kriget i 
Ukraina och kan därför återföra de medel som var avsatta från kommun-
styrelsen anslag för senare fördelning för att hantera dessa kostnader. 

För att finansiera de åtgärder tekniska nämnden identifierar minskas 
kommunstyrelsens anlag för senare fördelning med 4 miljoner kronor för 
2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt tekniska nämnden att genomföra lämpliga energieffektivise-

ringsåtgärder med en budget upp till 4 miljoner kronor. 

• Minska tidigare reserverat belopp till följd av kriget i Ukraina änr KS 
2022/271 från 5 miljoner till 2 miljoner. 

• Finansiera energieffektiviseringsåtgärderna ovan genom minskning av 
kommunstyrelsen anslag för senare fördelning 2022. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 189. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-14. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 187 

Ombyggnad av kök och personalytor på Charlot-
tesborgshemmet 
Änr KS 2022/1067 

Beslut 
• Godkänna inhyrning enligt nytt tilläggsavtal till Charlottesborgs-

hemmets vård och omsorgsboende i Kristianstad, Fastighetschefen 3, 
med en hyrestid till och med 2038-05-31. 

• Bevilja omsorgsförvaltningen hyreskompensation för tillkommande 
internhyra för om- och tillbyggnad av kök och personalytor till en pre-
liminär internhyra om 4,1 mkr/år. Slutgiltig hyreskostnad fastställs ef-
ter avslutat projekt. 

 

Sammanfattning 
Fastigheten som ägs av AB Allön behöver skyndsamt en om- och tillbygg-
nad av tillagningskök och personalytor efter att under många år blivit 
mögel och fuktskadade. Källare och kök är efter utredningar utdömda. 
Personalytor för omklädning, förvaring måste flyttas från källare till bot-
tenplan. Kök byggs om och ytan ökas samtidigt för att i framtiden ta höjd 
för att kunna öka produktionen av antalet dagliga portioner. Köket måste 
finnas kvar tills nytt kök står färdigt. Ny gemensam lastkaj byggs för både 
transporter av mat, hjälpmedel och dagligleveranser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna inhyrning enligt nytt tilläggsavtal till Charlottesborgs-

hemmets vård och omsorgsboende i Kristianstad, Fastighetschefen 3, 
med en hyrestid till och med 2038-05-31. 
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• Bevilja omsorgsförvaltningen hyreskompensation för tillkommande 
internhyra för om- och tillbyggnad av kök och personalytor till en pre-
liminär internhyra om 4,1 mkr/år. Slutgiltig hyreskostnad fastställs ef-
ter avslutat projekt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 190. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 180. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-22. 
Tillsynsanteckning - Charlottesborg demenscentrum 2022-03-09. 
Ritningar över ny planlösning, skissförslag 2 centralkök samt skiss 1-6.  
iskbedömning 2021-10-14. 
AB Kristianstadsbyggen – Åtgärder kring fuktproblematik 2021-10-05. 
Tillsynsanteckning miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-02. 
Byggnadsrelaterad ohälsa möte uppstart 2021-08-31. 
Kontrollrapport FuktCom 2021-09-22. 
Tillkommande hyresposter från AB Allön 2022-09-20. 
Ritningar över ny planlösning, skissförslag 2 centralkök samt skiss 1-6. 
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KS § 188 

Svar på revisionsrapport Granskning av framtidens  
äldreomsorg 
Änr KS 2022/736 

Beslut 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2022-10-07. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har beretts tillfälle att yttra sig över kommunrevi-
sionens granskningsrapport gällande granskning av planering av framti-
dens äldreomsorg. Kommunrevisionen har gett uppdraget till PwC att 
utföra granskningen. 

Förvaltningen tar till sig och delar den bild av de rekommendationer som 
behöver prioriteras och kommer att följa upp rekommendationerna inom 
ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

- Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktning-
en för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). 

- Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande 
inom området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, 
kompetensförsörjning och övriga delar som berör granskningsområ-
det. 

- Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning 
arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 
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Kommunledningskontorets förslag är att ovannämnda rekommendationer 
inarbetas i såväl kommunövergripande som omsorgsnämndens risk och 
väsentlighetsanalys. Framtagande av dokument samt tidplaner tas lämpli-
gen fram och presenteras för såväl omsorgsnämnden som kommunstyrel-
sen. 

Kommunledningskontoret noterar även revisorernas synpunkt att det är 
viktigt att omsorgsnämndens ledamöter ges möjlighet att diskutera det 
långsiktiga arbetet och planeringen av äldreomsorgen. Kommunlednings-
kontoret delar denna uppfattning och finner det lämpligt att detta sker i 
anslutning till den nya mandatperiod som inleds i och med att den nya 
omsorgsnämnden har konstituerat sig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2022-10-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 191. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
Missivbrev – Granskning av framtidens äldreomsorg 2022-06-22. 
Revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg 2022-06-22. 
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KS § 189 

Extra bolagsstämma i Kommunassurans om ege-
nandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv 
Änr KS 2021/1457 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassu-

rans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla själv-
försäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och 
uppdra åt utsett ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 
rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 
ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bolags-
stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 
kommunens firmatecknare kommundirektör Anders Johansson att den 
16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Kristianstads kommuns 
räkning. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Kristianstads kommun nya möjligheter 
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till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassu-
rans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla själv-
försäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och 
uppdra åt utsett ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 
rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 
ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bolags-
stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 
kommunens firmatecknare kommundirektör Anders Johansson att den 
16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Kristianstads kommuns 
räkning. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 205. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-18. 
Skrivelsen Riskhantering i Kristianstads kommun genom Egenandelspro-
gram i Kommunassurans från den 13 juli 2022. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunas-
surans. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunas-
surans i version med markering av ändringar samt med kommentarer. 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kom-
mentarer. 
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KS § 190 

Försäljning av Linderöd 7:80 
Änr KS 2021/403 

Beslut 
• Ingå tillägg till köpekontrakt för Linderöd 7:80 med  

 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Köpekontrakt är tecknat med  om försäljning av Lin-
deröd 7:80 (se fastighetens placering i bilden nedan) genom den kommu-
nala villatomtskön. Vid bygglovsansökan framkom det att de avser bygga 
ett parhus på fastigheten vilket bryter mot intentionen att bygga för privat 
bruk i villatomtsreglerna. Fastigheten har länge varit möjlig att förvärva 
genom villatomtskön och då det saknas andra intressenter föreslår kom-
munledningskontoret att ett undantag från villatomtsreglerna görs innebä-
rande att kommunen medger att  får bygga ett parhus 
på fastigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Ingå tillägg till köpekontrakt för Linderöd 7:80 med  

 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 181. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-30. 
Översiktskarta. 
Tillägg till köpekontrakt. 
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KS § 191 

Försäljning av Nocken 5 - upphävande 
Änr KS 2020/1313 

Beslut 
• Godkänna avtal om hävning gällande fastigheten Kristianstad Nocken 5. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsmarken inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde håller på 
att ta slut. Kommunledningskontoret konstaterar att all marken inom 
verksamhetsområdet i princip är fördelat eller sålt.  

Kommunledningskontoret behöver hitta mark för fjärrvärmeanläggning i 
området omgående för att kunna förse intresserade verksamhetsutövare 
med fjärrvärme.  

Kommunledningskontoret fick indikationer på att Cranepartner inte skulle 
fullfölja med byggnation inom Nocken 5. I dialog har överenskommelse 
gjorts om hävning med omedelbar verkan. Cranepartner har accepterat 
förslaget, se bilagt avtal om hävning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna avtal om hävning gällande fastigheten Kristianstad Nocken 5. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
Översiktskarta. 
Avtal om hävning. 
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KS § 192 

Förvärv av Degebega 19:63 samt försäljning av  
Degeberga 118:3 och 126:9 
Änr KS 2022/181 

Beslut 
• Godkänna förvärv av fastigheten Degeberga 19:63 för 75 100 kronor av 

. 

• Godkänna försäljning av fastigheterna Degeberga 118:3 och Degeberga 
126:9 till  för 50 775 kronor och 54 625 kronor. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har fört en dialog med ägaren till Kristianstad 
Degeberga 19:63 om ett förvärv av fastigheten som är viktigt för att säker-
ställa infrastrukturen för såväl gata som elektrifieringen i området kopplat 
till framtida exploateringar i området. 

Ägare till Degeberga 19:63 har som ersättning för fastigheten framfört att 
lösa detta med ersättningsmark. Kommunledningskontoret har som en del 
i överenskommelsen erbjudit fastigheterna Degeberga 118:3 samt 126:9 
vilket fastighetsägaren har accepterat. Förvärv av Degeberga 19:63 och 
försäljning Degeberga 118:3 samt 126:9 ska verkställas parallellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna förvärv av fastigheten Degeberga 19:63 för 75 100 kronor av 

 

• Godkänna försäljning av fastigheterna Degeberga 118:3 och Degeberga 
126:9 till  för 50 775 kronor och 54 625 kronor. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 193. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt – förvärv. 
Köpekontrakt – försäljning. 
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KS § 193 

Rivning av byggnader inom Svetsaren 1 och  
Konditorn 8 
Änr KS 2022/961 

Beslut 
• Godkänna att kommunledningskontoret beställer rivning av byggna-

derna på fastigheten Svetsaren 1 enligt kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande med en budget om 4 300 000 kr samt 4 200 000 kr 
nedskrivning av bokfört byggnadsvärde, 

• Godkänna att kommunledningskontoret beställer rivning av byggna-
derna på fastigheten Konditorn 8 enligt kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande med en budget om 1 000 000 kr. 

• Kostnaderna för rivning och nedskrivning hanteras inom kommunsty-
relsens budget för 2023. 

• Notera att rivningarna inte påverkar nettoresultatet för tekniska för-
valtningen eftersom externa hyresintäkter har finansierat driftskostna-
derna. 

 

Sammanfattning 
Svetsaren 1 

Kristianstads kommun förvärvade fastigheten 2014. Kommunen övertog 
fastigheten med hyresgäster i. Samtliga byggnader med undantag av bygg-
nad 2 (Handelshuset Kronan) kommer att rivas. Inom här aktuella byggna-
der som ska rivas finns inga hyresgäster.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
ger tekniska nämnden, Tekniska förvaltningen i uppdrag att hantera ge-
nomförandet av rivningen samt att upphandla entreprenör för rivningsar-
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Kommunstyrelsen 2022-10-26  
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betena. Samtliga kostnader ska belasta exploateringsprojektet Nordöstra 
Vilan, 18509 till en beräknad kostnad om ca 4 300 000 kronor. 

Fastigheten har ett totalt bokfört byggnadsvärde på 13 600 000 kronor 
varav här aktuella rivningsobjekts bokförda byggnadsvärde är på 4 200 
000 kronor. I samband med att byggnaden rivs ska det bokförda byggnads-
värdet minskas till 9 400 000 kronor. Fastighetens taxeringsvärde är 984 
000 kronor varav 290 000 kronor är byggnadsvärdet. 

Konditorn 8 

Kristianstads kommun förvärvade här aktuell byggnad 2020.  

Byggnaden är idag outhyrd och Tekniska förvaltningen och Kommunled-
nings-kontoret är överens om att byggnaderna bör rivas, dels med hänsyn 
till att byggnadens status samt dess läge direkt i anslutning till planerad 
skyddsvall för Kristianstad.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
ger Tekniska nämnden, Tekniska förvaltningen i uppdrag att hantera ge-
nomförandet av rivningen samt att upphandla entreprenör för rivningsar-
betena. Samtliga kostnader ska belasta exploateringsprojektet Nordöstra 
Vilan, 18509 till en beräknad kostnad om ca 1 000 000 kronor. 

Fastigheten har inget bokfört byggnadsvärde. Taxeringsvärde saknas på 
grund av fastighetsbildning skedde under föregående år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna att kommunledningskontoret beställer rivning av byggna-

derna på fastigheten Svetsaren 1 enligt kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande med en budget om 4 300 000 kr samt 4 200 000 kr 
nedskrivning av bokfört byggnadsvärde, 

• Godkänna att kommunledningskontoret beställer rivning av byggna-
derna på fastigheten Konditorn 8 enligt kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande med en budget om 1 000 000 kr. 

• Kostnaderna för rivning och nedskrivning hanteras inom kommunsty-
relsens budget för 2023. 
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• Notera att rivningarna inte påverkar nettoresultatet för tekniska för-
valtningen eftersom externa hyresintäkter har finansierat driftskostna-
derna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 194. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
Kartbilaga. 
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KS § 194 

Revidering av den kommunala naturvårdsfonden  
2022 
Änr KS 2022/582 

Beslut 
• Godkänna förslag till revidering av naturvårdsfonden i enlighet med 

”Revidering av den kommunala naturvårdsfonden, 2022-05-30” vari-
genom redovisade åtta områden överförs från markreserven till natur-
vårdsfonden.  

• Godkänna att revideringen innebär en investeringskostnad på 400 tkr 
som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

• Notera att investeringen innebär årliga ökade kostnader för drift och 
underhåll med 100 tkr/ år för tekniska nämnden från och med färdig-
ställande som beräknas till 2023. Tekniska nämnden ansvarar för att 
lyfta detta inom budgetprocessen. 

 

Sammanfattning 
Naturvårdsfonden bildades efter beslut i Kommunstyrelsen (KS § 214, 
1996-08-21). Då överfördes sammanlagt ca 1500 ha kommunägd mark 
från markreserven till naturvårdsfonden. De områdena som överfördes till 
naturvårdsfonden omfattades huvudsakligen även av andra bestämmelser, 
som naturreservat, Natura 2000-områden, riksintresse för natur-
vård/friluftsliv, med mera. 

Samtidigt fastslogs att drift och skötsel av marker inom naturvårdsfonden 
är Tekniska förvaltningens ansvar. 

År 2006 och år 2016 gjordes revisioner vilket har lett till att arton områden 
har tillkommit, nio vid varje tillfälle.  
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De åtta områden som presenteras som förslag att tillföras till den kommu-
nala naturvårdsfonden är utvalda för sina höga natur- och/eller rekrea-
tionsvärden eller för sin potential att utveckla höga värden i de två katego-
rierna. Områdena har också en bra spridning i kommunen vilket är en 
viktig aspekt för att alla kommunens invånare ska få ta del av naturen och 
kommunens satsningar på naturvård och friluftsliv. 

Genom att fastigheter ingår i naturvårdsfonden medför detta dels att fas-
tigheterna inte skall nyttjas för exploatering eller bytesmark och att fastig-
heterna skall skötas på ett sätt som bevarar och utvecklar naturvärdena 
samt tillgodoser det rörliga friluftslivets intressen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna förslag till revidering av naturvårdsfonden i enlighet med 

”Revidering av den kommunala naturvårdsfonden, 2022-05-30” vari-
genom redovisade åtta områden överförs från markreserven till natur-
vårdsfonden.  

• Godkänna att revideringen innebär en investeringskostnad på 400 tkr 
som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

• Notera att investeringen innebär årliga ökade kostnader för drift och 
underhåll med 100 tkr/ år för tekniska nämnden från och med färdig-
ställande som beräknas till 2023. Tekniska nämnden ansvarar för att 
lyfta detta inom budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 195. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-05. 
Förslag till revidering av den kommunala naturvårdsfonden, 2022-05-30. 
Kommunstyrelsens beslut 1996-08-21 § 214. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-06-21 § 241. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-29 § 151. 
Översiktskarta. 
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KS § 195 

Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs  
i Kristianstads kommun 
Änr KS 2018/1243 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Ekenabben och 

Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, 
Hammarslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som natur-
reservat och fastställa skötselplanen. 

• Godkänna reservatsbildningen innebär en investeringskostnad på 100 
tkr som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat 
förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, Ham-
marslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun.  

Ekenabben och Kvarnnäs har livsmiljöer för en rik mångfald av djur, växter 
och svampar samtidigt som det har höga värden för friluftslivet. Det tä-
tortsnära läget bidrar till att området är mycket välbesökt.  

Ekenabben är också en besöksplats i Vattenriket, som särskilt utvecklats 
för att vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer. 
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Förslaget att bilda naturreservat har lyfts fram för att säkerställa och ut-
veckla områdets stora betydelse som ett tätortsnära naturområde med 
mycket höga värden för det rörliga friluftslivet.  

Förslaget har varit på remiss och de inkomna yttrandena har behandlats 
och i vissa fall föranlett justeringar i texten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Ekenabben och 
Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, 
Hammarslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som natur-
reservat och fastställa skötselplanen. 

• Godkänna reservatsbildningen innebär en investeringskostnad på 100 
tkr som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 196. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-06. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-19 § 253. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018- 11-22. 
Förslag till beslut för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs. 
Förslag till skötselplan för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs. 
Sammanställning av remissyttrande och svar Ekenabben och Kvarnnäs. 
Översiktskarta. 
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KS § 196 

Uppföljning år 2022 av Trafikplanen 
Änr KS 2022/624 

Beslut 
• Uppföljningen av trafikplanen godkänns och läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Trafikplan för Kristianstads kommun antogs av kommunstyrelsen  
2019-03-20. Nu har det gått två år där åtgärder i trafikplanen fanns med i 
budget och detta är andra gången uppföljningen görs. Enligt Trafikplanen 
för Kristianstad så ska trafikplanen följas upp regelbundet, helst varje år. 

Det är många åtgärder som finns med i trafikplanen. Ska åtgärderna kunna 
genomföras inom rimlig tid så krävs det att medel avsätts i budget specifikt 
för åtgärder i trafikplanen, för att säkra ett genomförande. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2022-09-28 med motive-
ringen att alla åtgärder som inte är påbörjade ska kommenteras. I uppfölj-
ningen är nu alla åtgärder som inte är påbörjade kommenterade. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppföljningen av trafikplanen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 197. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-06. 
Uppföljning av trafikplan fram till 2021-12-31, Uppföljningen utfördes 
2022-05-24, rev 2022-07-01, rev 2022-10-07. 
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KS § 197 

Digital färdplan för Kristianstads kommun  
2022-2025 
Änr KS 2022/38 

Beslut 
• Återremittera ärendet till kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunlednings-
kontoret. 

 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande 
sätt förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi 
befinner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, 
om inget förändras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger 
oss goda förutsättningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitali-
seringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergri-
pande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin 
fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digi-
tal ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  
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För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristian-
stads kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, 
som tagit fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i 
Sverige. Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både 
deltar i och följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja 
de gemensamma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2022-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som 
tidigare slagits fast av KS (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen ska efter remisshantering inom kommunen beslu-
tas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Godkänna förslaget till Digital färdplan för Kristianstads kommun 
2022-2025 och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 200. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 183. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-30. 
Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30. 
Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion 2022-09-30. 
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KS § 198 

Biblioteksplan för 2023 
Änr KS 2022/1021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta biblioteksplan för år 2023. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet är positiva till förslaget men anser att det borde komplette-
ras med ett uppdrag att återöppna filialverksamhet i Linderöd och på 
Österäng.” 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till biblio-
teksplan för år 2023. Barn- och utbildningsnämnden föreslår ett tillägg till 
planen i avsnittet skolbibliotek näst sista meningen ”… och i skolans demo-
kratiska uppdrag.”. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
lägger fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 
år 2023. Nuvarande biblioteksplan gäller åren 2019-2022. Syftet med 
Kristianstads kommuns biblioteksplan är att stärka den kommunala biblio-
teksverksamheten genom att ge en struktur och inriktning för de viktigaste 
utvecklingsområdena. Samtidigt ska planen göras tillgänglig för kommu-
nens medborgare och tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Sam-
verkan mellan biblioteken gör att de kommunala medlen kan användas på 
ett effektivt sätt så att kommuninvånarna får bästa möjliga biblioteksser-
vice.  
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På grund av pandemins påverkan och förseningar i implementering av nytt 
gemensamt bibliotekssystem våren 2022 läggs en mindre revidering av 
planen fram inför år 2023. Ett större arbete planeras för revidering av 
biblioteksplan för åren 2024-2027. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta biblioteksplan för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 201. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-10. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-15 § 84. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-31. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-04 § 72. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-27 § 39. 
Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-09. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-09. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till biblioteksplan år 2023 med synliga ändringar. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till biblioteksplan år 2023 med barn och utbildningsnämndens 
förslag till tillägg. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-09-23 § 77. 
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KS § 199 

Revidering av taxa för fritidshem 
Änr KS 2022/983 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa taxa för tillfällig placering i fritidshem enligt barn- och ut-

bildningsnämndens förslag att gälla från och med 2023-01-01. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tillfällig placering i fritidshem ges till elev som inte redan har en placering i 
fritidshem. Som regel förekommer tillfällig placering främst under skollov, 
men kan förekomma även i andra sammanhang då vårdnadshavare är i 
behov av tillfälligt och kortare omsorg av grundskoleelev. Idag är inte 
denna tillfälliga och tidsbegränsade omsorgsmodell närmare reglerad i 
tillämpningsföreskrifterna för Kristianstads kommuns fritidshem.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften 
för en tillfällig placering på fritidshem är 100 kr per dag och elev (oavsett 
antal timmar per dag). Dock får den sammanlagda avgiften för en månad 
inte överstiga maxtaxan för respektive barn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxa för tillfällig placering i fritidshem enligt barn- och ut-
bildningsnämndens förslag att gälla från och med 2023-01-01. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 185. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-03. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 59. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förslag till reviderade tillämpningsföreskrifter för fritidshem. 
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KS § 200 

Förtida tillträde för Kommunstyrelsen 
Änr KS 2022/1065 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska  

räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det  
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid  
mandatperiodens utgång. 

• Valet av styrelse förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 november 2022 för tid enligt ovan. 

• Arvode för november månad 2022 utgår för både avgående och nyval-
da ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ en-
ligt gällande arvodesbestämmelser. Vid beräkning av tidsfaktor för 
pensionsförmåner tillgodoräknas dock även december månad 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 18 § kan kommunfullmäktige  
bestämma att kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det  
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse  
förrättas nästa gång. I ett sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrel-
sen vid fullmäktiges första sammanträde. 

Förtida tillträde för kommunstyrelsen har skett sedan valet 1994. Nuva-
rande kommunstyrelse är vald för tiden 2018-11-13 intill det sammanträ-
de då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 
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Det nyvalda fullmäktige kommande mandatperiod sammanträder första  
gången tisdagen den 15 november 2022. Fullmäktige kan då fatta beslut 
om förtida tillträde och ny kommunstyrelse väljas. Med hänsyn till att valet 
av ny kommunstyrelse sker en bit in i november, föreslås att arvoden för 
november månad utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodes-
bestämmelser. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska  
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det  
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid  
mandatperiodens utgång. 

• Valet av styrelse förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 november 2022 för tid enligt ovan. 

• Arvode för november månad 2022 utgår för både avgående och nyval-
da ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ en-
ligt gällande arvodesbestämmelser. Vid beräkning av tidsfaktor för 
pensionsförmåner tillgodoräknas dock även december månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 202. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
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KS § 201 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §  
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1052 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till kommunfullmäktige (sta-
tistik) och till kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2022, 72 beslut som inte verkställts 
inom tre månader. 

Beslut enligt SOL:14st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 46st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

12 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 186. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-09-07 § 100. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-23. 
Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2022. 
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KS § 202 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1131 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ska arbete och väl-
färdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 
ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre måna-
der från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 203. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-10-04 § 175. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-18. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-06-30. 
Barnkonsekvensanalys. 
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KS § 203 

Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 
Änr KS 2021/917 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckningar 

”Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att motionen borde ha bifallits.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Helen Persson (S), Ulrika Tollgren (S) och Fredrik Winberg (S) har till 
kommunfullmäktige lämnat en motion med titeln ”Uppvärdera träd i urba-
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na miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på remiss till byggnadsnämn-
den. Motionsförslaget är att Kristianstads kommun antar och tillämpar en 
modell som vid projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och åldrande 
träds verkliga värden i urbana miljöer samt tar fram en långsiktig plan för 
att råda bot på den generella brist på träd som anges i Kristianstads kom-
muns grönplan. 

Det pågår flera projekt inom kommunen som har beröringspunkter med 
det som efterfrågas i motionen. Ett viktigt projekt är arbetet med den 
kommande trädplanen. Trädplanen ska beskriva hur en långsiktig utveck-
ling av kommunens trädbestånd ska se ut. Förstudien till trädplanen har 
färdigställts av tekniska förvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen har påbörjat ett arbete med att pröva och föreslå nya och för-
ändrade arbetssätt och rutiner som kan stärka de biologiska och rekreativa 
värdena i Kristianstads kommun, där träden är en viktig del. Arbetet är en 
åtgärd som kopplar till grönplanen och kommunens strategiska färdplan 
2021-2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 187. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-09-27 § 154. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-19 § 8. 
Remiss 2021-09-10. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 173. 
Motion 2021-09-13. 
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KS § 204 

Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 
Änr KS 2022/535 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för 
hur utformningen av ett samarbete med en stad i Ukraina efter krigs-
slut skulle kunna se ut under förutsättning att kommunfullmäktige bi-
faller motionen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår i en motion att påbörja en 
utredning om förutsättningarna för ett tvillingstadsprojekt med en 
ukrainsk stad.  

Kommunledningskontoret bedömer att en utredning av förutsättningarna 
för ett eventuellt samarbetsprojekt med en ukrainsk stad/kommun kan 
genomföras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Bifalla motionen. 
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för 
hur utformningen av ett samarbete med en stad i Ukraina efter krigs-
slut skulle kunna se ut under förutsättning att kommunfullmäktige bi-
faller motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 204. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-05. 
Remiss 2022-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 98. 
Motion 2022-05-06. 
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KS § 205 

Avgiftsfria uteserveringar november 2022 -  
mars 2023 
Änr KS 2022/1226 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 

utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Fördela 0,1 mkr ifrån kommunstyrelsens anslag för senare fördelning 
till tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige be-
slutar om den föreslagna taxeändringen. 

• Tekniska nämnden ansvarar för uppföljning av kravställning på ägaren 
till uteserveringen enligt tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 
2022-10-03 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 
den föreslagna taxeändringen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att det avsnitt i gällande 
taxa som reglerar debitering av uteservering utgår under tidsperioden 1 
november 2022 till och med 31 mars år 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att fördela 0,1 mkr ifrån kommun-
styrelsens anslag för senare fördelning till tekniska nämnden under förut-
sättning att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna taxeändring-
en. Tekniska nämnden ansvarar för uppföljning av kravställning på ägaren 
till uteserveringen enligt tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande  
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2022-10-03 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om den 
föreslagna taxeändringen. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads city har kommit in med en ansökan om avgiftsfria uteserve-
ringar under perioden 1 oktober 2022 till 31 mars 2023 för att exempelvis 
kunna bidra till att skapa en ökad känsla av trygghet, trivsel och en levande 
stadskärna under årets mörkaste period, samt skapa inbjudande uteserve-
ringar under höst och vinter som skapar en starkare myskänsla i stadskär-
nan. 

Tekniska förvaltningen är positiv till åtgärden. Dock är det inte genomför-
bart för innevarande månad (oktober) utan lämpligt startdatum är 1 no-
vember 2022. Åtgärden medför uteblivna intäkter med cirka 0,1 mkr för 
perioden. Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebli-
ven intäkt på 0,1 mkr av kommunstyrelsen. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjänsteut-
låtande ställs som motkrav. 

• Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 0,1 mkr för motsvarande period. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens förslag till beslut 2022-10-26. 
Tekniska nämndens beslut 2022-10-20 § 148. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-03. 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020-06-23 § 73. 
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KS § 206 

Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022 
Änr KS 2022/1241 

Beslut 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda 
ärendet och återkomma till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i ett initiativärende följande: 

Kommunledningskontoret får i dialog med kultur och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förslag till investeringsbidrag till föreningar 
som driver egna anläggningar för specifika projekt för budgetåret 2022. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att till föreningsdrivna an-
läggningar utbetala ett förstärkt driftbidrag med 1 mkr. Bidraget fördelas 
enligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetalning av 
bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022. 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att avsätta 3 mkr till särskilt 
krisstöd för föreningslivet, bidrag utbetalas efter ansökningsförfarande. 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utbetala ett extra bidrag till 
byggnadsföreningar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 2022, 
total summa 0,5 mkr. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Finansiering av ovanstående sker genom minskning av årets resultat. 

Beslutsförslagen ska behandlas på kommunstyrelsen i november för att 
kunna hanteras av kommunfullmäktige i december 2022. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-10-26. 
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KS § 207 

Frågor från Socialdemokraterna 
Änr KS 2022/1245 

 

• Anders Tell (S) ställer fråga om när ärendena från Tekniska nämnden 
2022-08-30 § 121 Budgetkompensation elkostnader och 2022-06-22  
§ 96 Åtgärdsplan för en budget i balans 2022 (änr TN 2022/209) ska 
behandlas av kommunstyrelsen. 

Ordföranden svarar att kommunfullmäktige har 2022-10-11 i ärendet 
om delårsrapport januari-augusti 2022 hanterat båda ärendena från 
tekniska nämnden. Det står i kommunledningskontorets tjänsteutlå-
tande tillhörande ärendet att båda ärendena anses besvarade efter 
kommunfullmäktiges beslut. 

• Anders Tell (S) ställer fråga om när socialdemokraternas initiativären-
de om framtagande av ny detaljplan för evenemangsstranden i Åhus 
ska behandlas av kommunstyrelsen. 

Ordföranden svarar att kommunledningskontoret väntar på ett möte 
med Länsstyrelsen Skåne för att kunna bereda klart ärendet. 

• Anders Tell (S) ställer fråga om när socialdemokraternas initiativären-
de om hälso-och sjukvårdsverksamheten i omsorgsförvaltningen ska 
behandlas av kommunstyrelsen. 

Ordföranden svarar att ärendet kommer att behandlas av kommunsty-
relsen i november. 
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